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Rozsvícení vánočního
stromku v Přestavlkách

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou čas vánočních
svátků i poslední dny roku 2014.
V tomto čase klidu rádi vzpomínáme na všechny členy rodiny, na známé, připomínáme si předky a jejich
příběhy. V nich si uvědomujeme hodnotu lidského života se všemi jeho radostmi a starostmi.
Hodnotíme uplynulý rok a zároveň
si plánujeme, co vše bychom měli stihnout.
Někteří z nás si dávají různá předsevzetí s nadějí, že se jim podaří je
plnit.
Ani já nejsem výjimkou. Ohlížím se
za minulým rokem a bilancuji.
V loňském roce se nám podařilo
uskutečnit některé akce - například
sraz občanů Borovnic nebo hasičská
cvičení, zdařile jsme zvládli povodně a uskutečnilo se mnoho kulturních
a sportovních akcí. Ne vše se dařilo
tak, jak jsem si to představovala. Často jsme na zasedáních mezi zastupiteli nenacházeli společnou řeč. A to je
škoda. Snad se začíná blýskat na lepší časy. Naznačuje to především zájem současných zastupitelů o práci
na úřadě.
Podle mě je nejdůležitější vzájemná spolupráce nejen mezi námi, zastupiteli, ale hlavně s místními spolky
hasičů a aktivních občanů. Pokud se
nebudeme brát jako konkurence, ale
potáhneme za jeden provaz, může se
nám mnoho věcí podařit.

Vážím si lidí, kteří dokáží přijít
na úřad a poradit, jak zlepšit to či
ono. Navrhnout řešení problémů, které trápí kohokoliv z občanů. Noví zastupitelé jsou u řešení takových starostí
aktivní, a to je jen dobře. Přeji si, aby
takový stav naší spolupráce pokračoval i nadále a dokázali jsme i s pomocí Vás, občanů našich obcí, projít
všemi potížemi se ctí.
To je moje předsevzetí do roku
2015.
Přeji Vám štěstí i zdraví
po celý rok.
Soňa Rojková, starostka obce

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“
měsíční zpravodaj
obce Borovnice
Redakční rada:
zastupitelstvo
obce Borovnice
Zpravodajské a informační
příspěvky od občanů
do „Brodíku“ na e-mail:
brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit
do schránky na budově
obecního úřadu v Přestavlkách
Uzávěrka vždy
k poslednímu dni
daného měsíce
Distribuce do všech domácností
v obci Borovnice zdarma.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
CENY POPLATKŮ NA ROK 2015
KOMUNÁLNÍ ODPAD
za osobu trvale žijící 500,- Kč/rok
za rekreační objekt 500,- Kč/rok
POPLATEK ZA PSA 50,-Kč
POPLATEK ZA PSA, jehož držitelem je pořizovatel
invalidního nebo starobního důchodu 30,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa u téhož držitele 100,- Kč

VÝBĚR POPLATKŮ PROBĚHNE
BĚHEM MĚSÍCE LEDNA A ÚNORA.
BOROVNICE - BUMBÁLKA
19. února 2015 16.00 – 18.00 hod.
RÁJEC - POHOSTINSTVÍ ZASTÁVKA
12. února 2015 16.00 – 18.00 hod.
PŘESTAVLKY - OBECNÍ ÚŘAD
vždy v úředních hodinách.
Poplatky musí být uhrazeny do konce února 2015.
Poplatek lze rozdělit na dvě části (u domácností),
činí-li celková částka více jak 1000,-Kč.
PRVNÍ POLOVINA bude uhrazena do konce února 2015
DRUHÁ POLOVINA bude uhrazena do konce července 2015.
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KOSTEL
NA HOMOLI

HŘBITOV
Upozornění pro návštěvníky

Kostel Panny Marie
Bolestné na Homoli
je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 5. dubna
2015, to je neděle před Velikonocemi, a poté každých čtrnáct dní.

Brány hřbitova jsou v zimním období
otevřeny od 8 do 16 hodin, na hřbitov
je zakázáno vodit psy.
Děkujeme.

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BOROVNICE Č. 8/2014 ZE DNE 25. LISTOPADU 2014
Zastupitelstvo obce projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body programu
s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
- stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
- program jednání
- upravený rozpočet na rok 2014 č. 3
- plán inventarizační komise a zvolení členů inventarizační komise
- dohodu o narovnání a kupní smlouvu nákupu pozemku č. 126/57
o výměře 25 m2 od pana Michala Papáčka obecním úřadem Borovnice
za částku 6.250,- Kč
- příspěvek na jedno dítě v MŠ Chleny a Lhoty u Potštejna ve výši 500,- Kč
jednorázově
- žádost o opravu obecní příjezdové komunikace v k.ú. Rájec – Votrubovi,
Junkovi, Bečičkovi (Přestavlky)
- žádost obce o poskytnutí finanční podpory z POV 15POV02 – Komplexní
úprava veřejných prostranství a místních komunikací z programu
Královéhradeckého kraje
- ukončení smlouvy s dopravcem Audis; linka bude jezdit do konce roku 2014,
dovoz nákupů zajištěn alternativní službou
- zástupcem obce v DSO Orlice a DSO Brodec paní starostku Soňu Rojkovou
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2015
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žádost o odkoupení části pozemku
z LV 459 v k.ú. Borovnice
u Potštejna z č. 7/7 o výměře 22 m2
za smluvní cenu ve výši 1.430,- Kč
– od pana Františka Kinského, Kostelec n. Orl.
žádost o sponzorský příspěvek pro TTC Lhoty u Potštejna ve výši 5.000,- Kč
přijetí dotace na opravu MK
č. 377/2 zničenou po povodních (v Borovnici od rybníka do kopce k obytným domům), výše dotace činí 300 tis. Kč a je poskytnuta
Královéhradeckým krajem – dotaci pod č. smlouvy RG/2014/55

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace o kácení obecních stromů
- informace o nových webových stránkách obce Borovnice
- informace o vydávání obecního časopisu Brodík
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
- starostku obce uzavřením
schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlaseným žádostem
Dne 1. 12 2014
Lukáš Bečička – ověřovatel, Jaroslav Lédr – ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka obce

SOUHRN USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BOROVNICE Č. 9/2014 ZE DNE 16. PROSINCE 2014
Zastupitelstvo obce projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body programu
s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
- zapisovatele a ověřovatele zápisu
- program jednání
- rozpočet obce Borovnice na rok 2015
- rozpočtový výhled obce Borovnice na období 2016–2019
- upravený rozpočet na rok 2014 č. 4
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o poplatku za odpady
- pravomoce starosty rozpočtového opatření
- jednací řád obce Borovnice
6
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kupní smlouvu nákupu pozemkové parcely č. 446 o rozloze 22 m2
od p. Františka Kinského, vzniklé oddělením od stavební parcely 7/7 v obci
Borovnice, k.ú. Borovnice u Potštejna za cenu 1.430,- Kč (tj. 65,- Kč/m2)
veřejnoprávní smlouvu s Městem Kostelec nad Orlicí
upravení platové třídy obecního zaměstnance na stupeň 12, třídu 4

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravu smluv k odsouhlaseným
žádostem
Dne 22. 12 2014

Miloš Tschőpl – ověřovatel, Ing. Libor Provazník – ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka obce

POČASÍ
U NÁS

PROSINEC 2014
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

Jedná se o amatérskou meteostanici
umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 5 v obci Rájec.
Meteostanice je v provozu od konce
roku 2011.

Minimální teplota za měsíc: -12,1°C
Vlhkost:
62%
Maximální teplota za měsíc: 12,8°C
Vlhkost:
96%
Průměrná rychlost větru:
2,0m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:

LISTOPAD 2014
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

7,8°C
86%

Minimální teplota za měsíc:
Vlhkost:

-1,1°C
65%

Maximální teplota za měsíc: 16,9°C
Vlhkost:
96%
Průměrná rychlost větru:
2,4m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:
Chladné dny (<10°C)

15,3 mm
13 dny

Mrazivé dny (<0°C)

2 dní

Přízemní mráz (<0°C)

2 dní

Dešťové dny

7 dní

2,4°C
87%

Chladné dny (<10°C)
Mrazivé dny (<0°C)

44,7 mm
27 dny
9 dní

Přízemní mráz (<0°C)

10 dní

Dešťové dny

14 dní

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,
popřípadě osobní návštěvou
u mě doma
www.pocasirajec.unas.cz
www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V MĚSÍCI LEDNU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

85 let

paní
Vlasta Lichtenberková
z Rájce

75 let

paní Ludmila Řičařová
z Borovnice

70 let

pan Rudolf Vančura
z Rájce

Přejeme všem do dalších let
všechno nejlepší, mnoho štěstí
a hlavně pevné zdraví.
sociální komise

PŘÁNÍ
NOVOMANŽELŮM
Dne 10. prosince 2014
uzavřeli v Henrychově vile
v Ústí nad Orlicí sňatek
Vendula Marešová
&

Jaroslav Kaplan
z Rájce č. 30
Novomanželům srdečně
gratulujeme a přejeme jim
mnoho štěstí na společné cestě
životem.
sociální komise
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ZÁZNAMY
Z AKCÍ
ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V RÁJCI
V Rájci jsme letos rozsvítili vánoční strom
v sobotu před první
adventní nedělí. Při
této příležitosti se podařil uspořádat
dlouho plánovaný vánoční jarmark,
který jsme zhodnotili jako velice povedený!
Děkujeme moc všem, kteří vyráběli
ostošest, aby nás podpořili, i těm, kteří
přispěchali, aby nakoupili, a přispěli
tak finančně do dětského fondu.
K dostání byly opravdu krásné věci
vyrobené třeba z korálků, papíru, přírodnin, výrobky háčkované nebo pochoutky jedlé a hromada jiných!
Taky podávaný svařák slavil
úspěch, i výtěžek z jeho koupě putoval
na dětské akce.
Když se jarmareční pult vyprázdnil, poslechli jsme si u stromku některé místní děti, které krásně zpívaly
a přednášely. Byly moc šikovné a patří jim velká poklona za odvahu, se
kterou předstoupily a daly tak akci ten
správný „šmrnc“.
Pak zbylo už jen rozžehnout
světýlka, popřát všem krásný Advent
a nový rok 2015 plný štěstí a především zdraví!
Spokojený nový rok všem!!!!
Rájecké ženy a SDH Rájec
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ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU
V BOROVNICI
Na 30. listopad letos vyšla první adventní neděle a ta je
již pevně zakotvena
v kalendáři místních
obyvatel v podobě
slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Protože se tato
akce konala již podeváté, vše se neslo
v duchu zaběhnutých tradic. Za zvuků
tlumené vánoční hudby se na borovnickou náves začali lidé scházet kolem
16 hodiny. Slavnostní rozsvěcení zahájila starostka obce krátkým uvítacím
proslovem.
Soňa Rojková ml. nám přednesla
něco o historii vánočky, která se začala
psát již v 16. století. Až do 18. století
patřila výsada pečení vánočky jen
řemeslníkům a pekárnám se zvláštním povolením. Vánočka do té doby
sloužila zejména jako dar pro tehdejší
šlechtu a úředníky. Teprve od 18. století si ji začali lidé péci i doma.
Pečení vánočky provázela řada
zvyků. Např. se do ní zapékala mince, kdo ji při krájení našel, měl zdraví
a bohatství na celý rok zaručeno. Pokud se vánočka roztrhla nebo spálila,
věštilo to nezdar.
Tradičně se vánočka pletla z devíti stejných pramenů. Základ tvořilo
první patro složené ze čtyř pramenů.
Ty měly symbolizovat slunce, vodu,
zemi a vzduch. Druhé patro tvořily tři
prameny a představovaly rozum, vůli
a cit. Poslední patro bylo ze dvou pramenů, které spojovaly vědění a lásku.

Velmi pěkné bylo pásmo písní a koled dětí z Mateřské školky a základní
školy Lhoty u Potštejna pod vedením
paní učitelky Lídy Štěpánkové.
I letos, stejně jako loni, přijal pozvání pan farář kostelecké farnosti,
páter Bc. Benedikt Rudolf Machalík.
Po krátkém proslovu s přáním příjemně prožitých svátků se ujal úkolu rozsvítit první svíci na adventním věnci.
Tímto byl ukončen oficiální program a všichni přítomní pak už mohli
vstřebávat atmosféru za tichého doprovodu reprodukované vánoční hudby.
Občerstvení v podobě výborného domácího cukroví připravily místní ženy,
za což jim patří velký dík. Na zahřátí
se podával horký čaj, dospělí si ho
mohli vylepšit rumem.
Příští rok nás čeká jubilejní 10. ročník slavnostního rozsvěcení a můžeme
si jenom přát, abychom se zde všichni
opět ve zdraví sešli a po letech třeba
i se sněhovou kulisou.

Miloslav Jireš

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V PŘESTAVLKÁCH
Opět po roce nastal adventní čas
a při této příležitosti členové SDH Přestavlky připravili pro své spoluobčany
30. listopadu od 17 hodin doprovodný program k rozsvícení vánočního
stromu na autobusové
zastávce v Přestavlkách. Po shromáždění
občanů hasiči předvedli s nadšením a vtipem
nastudovanou pohádku
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„Tři oříšky pro Popelku“. Bylo to velmi
zdařilé představení, které vykouzlilo
radostné úsměvy na tvářích nejen přítomných dětí, ale i dospělých.
Poté bylo v budově hasičů připraveno občerstvení k posezení u 1. adventní svíčky. Věříme, že se akce líbila
a navodila příjemnou vánoční atmosféru.

Olga Bečičková st.

ČERTOVSKÉ
REJDĚNÍ
Dne 5. prosince
2014 naše obce
– Přestavlky, Rájec a Borovnici,
tak jako každý
rok, navštívili čerti, Mikuláš a anděl.
Delegace vyslaná peklem byla letos opravdu početná. Zřejmě v pekelné knize hříchů bylo mnoho záznamů.
Na základě těchto zápisů byly vykonány návštěvy u dětiček, které slibovaly a slibovaly, a vše se opět zaznamenalo do pekelných úředních listin.
Listiny budou po celý příští rok přísně
kontrolovány a sledovány, zda se
dané sliby dodržují. Samozřejmě, že
peklo jen nekáralo, ale také chválilo,
a Mikuláš s andělem předali všem dětem bohaté nadílky – v tom okamžiku
se v dětských očích objevily jiskřičky
štěstí a radosti.
Mikuláš, anděl i čerti
přejí všem rodičům hodně radosti a málo starostí
ze svých ratolestí po celý
příští rok.

BYLI JSME U TOHO,
REKORD PROLOMEN!!!
Dne 12. prosince se naše
obec zúčastnila celorepublikové akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Vybrali jsme krásné místo pod homolskými schody,
avšak organizačně to byl docela tvrdý
oříšek k rozlousknutí. Měli jsme strach,
že balonky skončí v korunách okolních
stromů. Silný vítr připravené svazky
pekelně zamotával, ale díky usilovné
spolupráci všech zúčastněných byly
nakonec balónky vypuštěny jednotlivě, jak nařizují pravidla organizátora.
Naše obec poslala k nebi přesně
v 15.15 hodin 131 přání (celkově
v tento moment bylo české nebe zaplaveno 103 738 balónky) a pomohla tak
prolomit rekord z roku 2008. Doufáme, že Ježíšek naše přáníčka vyslyšel.
Dík patří všem, kteří
se zúčastnili, i těm, kdo
pomáhali s organizací akce.
Děkujeme místnímu SDH
za sponzorství a internetovému
obchodu www.trops-sport.cz
za dodání hélia za velice
příznivou cenu.
Uvidíme, kolik přáníček pošleme
společně s Vámi příští rok!!!

Olga Bečičková st.

10

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2015

Petra Koutná

INFORMACE PRO OBČANY

DAŇ Z NEMOVITOSTI

Co všechno se změnilo
a změní u daně
z nemovitosti?
Tak, jak se neustále mění česká legislativa, tak se mění i sazby nejrůznějších daní. Výjimkou není ani daň
z nemovitosti. Ta prodělala největší změnu v roce 2014, kdy u ní byly
v důsledku nově nabyté účinnosti nového občanského zákoníku změněny
některé výpočty a koeficienty. Taktéž
v roce 2015 čeká na daň z nemovitostí několik změn, které se
právě letos v létě budou projednávat
v poslanecké sněmovně.

Co zůstane
u daně z nemovitosti
v roce 2015 stejné?
Spousta nařízení ale zůstane u daně
z nemovitosti v roce 2015 nezměněných. Například stále platí,
že daň z nemovitosti musí její
majitelé odvést do konce ledna
2015. Odvádět daň pak musí všichni
ti, kteří letos získali novou nemovitost, nebo u nichž nastaly nějaké
změny, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Co se však v roce 2014
změnilo, ale v roce 2015 zůstane stejné, je výpočet daně z nemovitosti.

Jak vypočítat daň
z nemovitosti?
S novým občanským zákoníkem totiž
přišel naprosto nový způsob výpočtu
daně z nemovitosti. Některým poplatníkům se tak naprosto změnil způsob
stanovení daně, a tak museli podat
nová či dodatečná přiznání. A v čem
se výpočet tak radikálně změnil?
Nyní se daň z nemovitosti vypočítává jako násobek výměry
nemovitosti s příslušnými sazbami, jakými jsou například druh
nemovitosti, průměrná cena pozemku
na metr čtvereční, zastavěná plocha,
počet nadzemních podlaží, nebo počet obyvatel v obci, a koeficienty, které
se taktéž s rokem 2014 na některých
místech změnily. Výpočet zní poněkud
komplikovaně, ale dá se jednoduše obejít zadáním všech parametrů
do jedné z mnoha online kalkulaček,
které v sekundě výpočet provedou.
Pro příklad si uveďme, že vaše výměra
pozemku ku příkladu činí 150 metrů
čtverečních, jedná se o zemědělský
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pozemek, průměrná cena pozemku
na metr čtvereční je 50 korun, zastavěná plocha je pouhých 10 metrů
čtverečních, je zde pouze jedno nadzemní podlaží, počet obyvatel v obci
se pohybuje mezi šesti a deseti tisíci
a místní koeficient je na trojce. V takovémto případě bude daň z pozemku činit 57 korun a daň z nemovitosti
84 korun. Celkem finančnímu úřadu
za daň z nemovitosti odvedete 141
korun, což je naprosto směšná částka.
A takto můžete vypočítat daň pro naprosto všechny typy pozemků
a druhů staveb.

V čem nastanou
v roce 2015 změny?
Co ale všechny zajímá zajisté naprosto nejvíce, jsou změny, které by
v roce 2015 měly nastat. V tuto chvíli
ještě není nic řečeno, takže se u daně
z nemovitosti nemusí změnit nic, ale
i všechno. Během léta by ale vláda měla schválit návrh novely
zákona o dani z nemovitých
věcí, kdy tato novela bude především
reagovat na nejasnosti právní úpravy
změněné od 1. ledna 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
Vláda by tento návrh měla schválit tak,
aby mohlo být její prvé čtení zařazeno
na program zářijové schůze Poslanecké sněmovny. Konkrétní změny budou
známé až po schválení této novely.

Je daň z převodu
nemovitosti to samé
jako daň z nemovitosti?
V neposlední řadě zde musíme zmínit
i daň z převodu nemovitostí. Jelikož
taktéž prodělala s novým občanským
zákoníkem spoustu změn, spousta lidí
si tyto dvě daňové sazby plete a považuje za jednu jedinou. Nenechte se však zmýlit! Daň z převodu
nemovitosti se platí, jak už je podle
názvu zřejmé, jen při převodu nemovitosti například prodejem, a to do tří
měsíců od změny vlastníka v katastru
nemovitostí. Od začátku roku 2014 ji
pak mohou platit obě zúčastněné strany, a to jak prodávající, tak i kupující. Ovšem pro kupujícího je to
značně nevýhodná situace, kterou raději řeší sepsáním smlouvy například o tom, že když prodejce daň
nezaplatí, bude muset kupci splácet
jisté penále, nebo tím, že ještě před
samotným převodem nemovitosti sepíšou obě strany smlouvu, ve které jasně určí, kdo bude daň nakonec platit.
Kdežto daň z nemovitosti platí všichni,
kteří jsou vlastníky nemovitosti, a to
do konce ledna každého kalendářního roku.
Rok 2015:
Velký přehled daňových
novinek pro zaměstnance
i podnikatele najdete
na

http://finance.idnes.cz/
p_dane.aspx
12

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2015

ZMĚNY V REGISTRACI
VOZIDEL
Dne 1. 1. 2015 vstoupí v účinnost
novela zák. č. 56/2001 Sb., která
společně s prováděcí vyhláškou významnou měrou mění pravidla pro
registraci vozidel.
1. končí tzv. „odhlášky“ či „polopřevody“
2. končí schvalování vozidel jednotlivě dovezených ze zemí EU, tzv.
dovozy (v případě doložení technického popisu vozidla potřebného pro zápis, se bude jednat pouze o registraci)
3. změna vlastníka nebo provozovatele vozidla mezi původním a novým se uskuteční při jedné návštěvě
registračního úřadu, kde je vozidlo
registrováno doposud (tedy úřad
místa původního vlastníka)
- tato změna musí být oznámena
do 10 pracovních dnů od změny vlastníka nebo provozovatele
- tabulky s registrační značkou se
již nebudou měnit
- nový vlastník - provozovatel
na „svůj“ úřad již nemusí, pouze
v případě, že chce oznámit na vozidle další změnu (např. zápis tažného zařízení, změnu barvy)
- v případě registrace vozidla
nebo změny provozovatele či
vlastníka žádost podaná na základě plné moci, musí být tato
plná moc podepsána úředně
ověřeným podpisem
- protokol o evidenční kontrole
předkládaný k žádosti o zápis
změny vlastníka, nesmí být starší
14 kalendářních dnů

4. dochází k úpravám při vyřazení
vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení tzv. „depozit“)
- v případě vyřazení vozidla
z provozu na dobu delší než
12 po sobě jdoucích měsíců, je
vlastník tohoto vozidla povinen
oznámit adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití
- neučiní-li tak, nejen že mu hrozí
pokuta ve výši až 50.000,- Kč
(stejně jako u nesplnění celé
řady dalších stanovených povinností), ale vozidlo navíc zanikne
5. přechodné ustanovení zákona za zaniklé vozidlo bude považováno i takové, které je v současnosti
v tzv. „polopřevodu“ a do šesti
měsíců od účinnosti zákona (tedy
do 30. 6. 2015) nebude podána
žádost o zápis vlastníka do registru, tedy vlastník nebo provozovatel
musí dokončit převod
Pojem zánik vozidla (dříve „trvalé vyřazení“) znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a nebude již
možné jej opětovně zaregistrovat, ani
provozovat na pozemní komunikaci.
Možnost požádat o značku na přání, nebo třetí kus přidělené registrační
značky (pro nosiče kol) je podle poslední změny zákona posunuta na začátek roku 2016.
Vážení spoluobčané, vzhledem
k tomu, že se jedná o rozsáhlé změny, které se dotknou široké veřejnosti,
jsou pracovníci registru vozidel MÚ
Kostelec n. Orl. připraveni poskytnout
odpovědi na Vaše případné dotazy.
Ing. Bc. Ivan Novák
vedoucí odboru dopravy – OŽÚ
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FARMÁŘSKÉ TRHY
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 – 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, výrobků
a zboží přímo od výrobců, řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné
i masné výrobky, koření, masti, košíky
a řadu dalších dobrot, užitečností a šikovností.
každý měsíc vždy v neděli
18. 1. 2015
15. 2. 2015
15. 3. 2015

19. 4. 2015
17. 5. 2015
14. 6. 2015

12. 7. 2015
16. 8. 2015
20. 9. 2015

18. 10. 2015
15. 11. 2015
13. 12. 2015

tel.: 733 183 799 – zamekdoudleby@seznam.cz – www.zamek-doudleby.cz

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna Vás zve na

TRADIČNÍ RODIČOVSKÝ PLES
který se koná 23. ledna 2015
v místním pohostinství na Vrbici

Začátek ve 20.00 hodin
Předtančení dětí školy – Bohatá tombola
Hudba SONG Kostelec nad Orlicí
Prodej vstupenek na OÚ Lhoty u Potštejna od 5. ledna 2015
Vstupné 90,- Kč (vstupenka s místenkou)

ZVEME DO DIVADLA
SK Rabštejn - Kostelec nad Orlicí
uvádí 18. 1. 2015 19:00 komedii

BLBEC K VEČEŘI

Divadlo – komedie. Divadlo Bez zábradlí Praha.
V této bláznivé francouzské komedii platí,
že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“.
Režie Jiří Menzel. Účinkující: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský,
Veronika Freimanová, Zdeněk Žák a další. Vstupné: 260 Kč / 290 Kč.
14
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Balónky pro Ježíška
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